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"DAAD EN GEDACHTET', juni 19?3.

flet bovenstaande trroorden besloten uij turee maanden geledan een nabeschourrling over het beleid van de Nederlandse I ndustriebonden in de aan gebeurtenissen zo rijke periode tussen begin februari en ongeveer half apri1.
Toen de drie industriebonden op de 17e van de laatstgenoemde maand een u,apenstilstand afkondigden, leek over a1 hetgeen er vooraf rdas gegaan het
gevallen. LJU konden op dat moment niet vermoeden, dat het
doek definitief
nadien nog trrleemaal op zou gaan. ldat de toeschourrrers daarmee vergund uerd,
eerst op de 19e mei (0"
hJas een kijkje achter de coulissen. In tuee fasen
voor ons juni-nummer bestemde nabeschouuing u,as toen a1 afgesloten), vBDvolgens op de 43 Suni ulerden de geheimen onthuld, die de prikacties in
de metaal- en de aangekondigde actÍes in de zuive1 zo zorgvuldig voor het
oog verborgen hadden moeten houden. lJat het publiek te zien kreeg u,as een
aantal van de voornaamste acteurs, zonder hun masker en Ín hun ulerketijke
gedaante.
Voor ons bevatte het taf ereel geen aL te grote verrassingen. trij keerden ons tevoren reeds tegen de opvatting van het rrreekblad rfDe GroeFett, dat

de afkondiging van hettrpaasbestandtf eenIternstige verstoring van de ontrrrikkelingtr zou zijn geu,eest. De bonden, zo betoogden rrlijr betrokken in flebruari een schijnpositie, die hen in staat stelde, de bij hun leden bestaande
onvrede te kanaliseren. Zi: ulilden daarmee, aldus onze ziensulijze, voorkomen
dat de arbeiders zich buiten het gareel zouden begeverl. UJas ef naar de mening van ttDe GroefiBtt, sprake van een doorkruising van r?het samenspelI met
de arbeiders, uij karakterÍseerden de houding van de vakbeuleging aLs een sa-
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menspel met de ondernemers. Juist op dat samenspel met de ondernemers is
sedertdien het volLe licht gevalIen.
Bijzonder helder gebeurde dat op de avond van maandag 4 juni in de achterzaal van café rrDe Koornbeursfr in Heerenveen. De vier districten van de
Agrarische- en Voedings Bedrïjfsbond van het NVV in Friesland belegden daar
een gezamenlijke vergaderingr die de bedoeling had aan het lagere kader uat
meer inzicht te verschaf f en, zotrlel in datgene r,.rat zich allemaal had af gespeeld rond het aftreden van voorzit,ter Sake van der PIoeg, als in de daardoor voor de bond geschapen sÍtuatie.
Het verband met de acties van de Industriebonden zal onze Lezers nog
ulel duidelijk voor ogen staan. I n het mei-nummer van ons blad hebben tJij er
aandacht aan besteed 1).0phet moment dat de prikacties in de metaalnijverheid nog in vol-1e gang uJaren richtten de zuivelbonden een ultimatum aan diverse bedrijven in hun sector. Het l-eek er op: alsof zich binnen enkele dagen ook d66r stakingen zouden voordoen, indien de ondernemers zich niet bereid zouden tonen aan de eisen van de bonden tegemoet te komen. De ultimata gingen op vrijdag 13 april de deur uit. 0p zaLerdag 14 april verklaarde
van 'f Brandpuntrr, dat rf het hem een
Van der PIoeg in de televisie-uitzending
zorg zou zijn, Liaar de melk zou heenvl-oeien[. Achtenveertig uur 1ater, op
de avond van maandag 16 apriI, verklaarde hU in Avrofs rrTelevisierrr, dat
hij uit de boot rras gestapt. Hij had voor het voorz,-.tLerschap van zijn bond
bedankt, aangezien hij zijn medebestuurders niet had kunnen meekrijgen voor
zUn zíensuijze, dat trhet mes van tafel moestrr. wlet zijn stap rrlerd een 1ar,,tine
in beuleging gebracht. Dinsdag 17 april tekenden de zuivelbonden een akkoord met het ondernemerdom. Dezelfde dag nog reageerden de industriebonden positief op een verzoeningspoging van SER-uoorzitter drs. J. de Pous.
De sociale onrust in het land behoorde tot het, verleden.
0p donderdag 19 april kreeg Sake van der Ploeg de gelegenheid zijn houding te verdedigen in een vergadering van het, bestuur van de vakgroep zuive1 van de A.B,V.-NUV. Toen ongeveer een ureek later de bondsraad vergaderde in Amersfoort kreeg hij die gelegenheid niet. Dat laatste feit vormde
voor de vergadering in Heerenveen de directe aanLeiding, zoals blijkt uit
het voor ons liggende verslag van een op 14 mei in dezelfde plaats door de
vier Friese dÍstricten gehouden bijeenkomst.
op 20 mei 1973 opgesteld door de districtsbeHet berrruste verslag
stuurder R. de Roos in Tijnje maakt er melding van, dat het Friese Bondskader het een qrove flout achtte, dat Van der Ploeg niet in de Amersfoortse
bondsraadsvergadËring u,as gehoord.
ItDe man j-BDtt, aldus het vers1ag, rrt.laarop deze hele zaak in de
bondsraad uas afgedaan vond men betreuDensuraardig en beneden al1e menselijkheid i men uJas van mening, dat dit niet op een democratische manier uras gebeurd en dat men op zijn minst het recht op
hoor en uederhoor had moeten toepassen, om op dle manier tot een
mensuraardiger beslissing te komen, uant dat uJas toch het minste
uJaarop S.v.d, Ploeg recht had na 28 dienstjaren bij de bond, u.relke een deel van zijn leven ',r,as geuJorden en ulaarin hij altijd heeft
geuerkt met de gehele inzet van zijn persoonlijkheid, uraarbrj steeds
zijn oog uJas gericht op de belangen van de 1edeh. . .rr
1) Ilen zíe het artikel; "Sake van der Ploeg blies de kaars van
Groenevelt uitrr op pag. 12 van dat nummer.

-3zuivelarbeiders, die op 14 mei da koppen bij elkaar staken,
tot de conclusie, dat trhoor en trlederhoorrr achteraf alsnog dienden
plaats te vinden. Zij aanvaarddèn het voorstel, dat er een gespreksavond
dÍende te uorden gehoudBn, uaarin zourel Sake van d6r Ploeg als zijn tegenspeler - bondssecretaris C. Schelling, die de c.a.o.-onderhandelinegn uoerde - hun standpunt uiteen zouden moetBn zetten. oie gespreksavond uas het,
die op maandag 4 juni des auonds tegen achten door de dlstrictsbestuurdBr
A. Seffinga uerd geopend. Toen hij, niet zo heel ver meer van het middernachtelijk uur eindigde, uias er van een Sakè van der Ploeg, rruiens oog altoos gericht zou zUn geueest op de belangen van de arbaidersrt, nog maar naur,relijks iets over. Uit eBn even scherp als zakElijk requisitoiD van bondsbestuurder 5chelling kulam hij tevoorschijn als een man, die met de uerkgevers
uiterst nauue betrekkíngen onderhield en hun voortdurend in de kaart speelda 2).
Ds FriBsB

kr,ramen

ALS EEN

GI ETER .

Sake van der Ploeg is

in de HeerenveensttKoornbeurstf als een gieter

af gegaan. Nadat hem als eerste spreker het u:oord verLeend uJas, verklaarde

hti, dat hij zrjn portefeuille ter beschikking had gesteld'omdat iedere samenrderking met Schelling hem onmogelijk uras geu,orden. I n een op 12 april in
Arnhem gehouden bestuursvergadering had deze hem er namelijk ttgeheel ten on-

rechtetr van beschuldigd, dat hij geheel buiten de onderhandelingsdelegaties
offi r geheim overleg had gevoerd met uerkgeversvertegenuoordiger Ri.nze Zijlstra. Hij herhaalde voorts de eerder al tegenover een redacteur van ttHet
Paroolrr afgelegde verklaring, dat de ultimata aan de 22 zuivelbedrijven
door Schelling op zrjn eent je zouden zrjn verzonden, zonder dat hij, Sake r BD
ook maar iets van rrrist en ook buÍten medeuleten van de overige bestuurders.
trALs de roekeloze staking in de zuivel uJas doorgegaan, uras het einde
van de bond dichtbij geureestrr, riep Sake van der P1oeg. Hij beklaagde zich
voorts over het f eit, dat hij in de bondsraad niet u,as gehoord en meende
zich zorgen over de toekomst te moeten maken rrldanneer het meest fundamente1e recht van een mens om gehoord te uorden, voordat hij veroordeeld ulordt,
met voeten ulordt getredenrf .
Sake van der Ploeg die urij in mei j.1. aIs een rrtraditioneel vakbondsbestuurdertt gekarakteriseerd hebben deed in Heerenveen die karakteristiek a1le mogelïjke eer sEFr r Hij speculeerde nu en dan op s entimenten, hU
tr.rierp zUn 28- jarige ervari.ng als ttargumentrr in het geding en hij stak soms
oratorj-schrrvuuguerkrf af, dat met het onderuJerp van de avond ureinig had te
maken. Hij begon al vrijulel onmiddellijk met een pBrsoonlijke verdachtmaking
jegens ScheIling, van rrrie hij zeí, dat deze rraltijd zichzelf zochtrr. Later
echter noemde hij hem rteen bekrrraam onderhandelaar en een uitstekend bestuurderrr, maar ttongeschikt voor de leiding van een bondrr. trBrj de honderd meter
hordBtrttr aldus Van der P1oeg, rris Schelling het eerst aan de eindstreep,
maar dan liggen rr.rel alIe horden om!rr [Iaar de slagen die Sake v.d, Ploeg
zijn collega Schelling dacht toe te brengEFr r bleken toen deze eenmaal aan
het uloord krrlam, even zovele slagen in de lucht, te zijb geu,eest.
BETOOG ÍTET FE I TEN

"

Beide inleiders

2)

hadden dertig

minuten spreektijd.

Sake van der Ploeg

schrijver van dit artikel heeft de vergadering zelf bijgeuoond. De beschrijving ervan berust op eigen uraarneming. Red. D.

De

&, G.
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ging er een kuartier overheen met een soms rriat huilerig verhaal, dat in
f eite ging over de voortref f elijke Sake en de uelisuJaar heel goede, maar
toch lang niet zo voortref f elijke Cees Schelling. Van der Ploeg uras soms
verurard I hij u,as aan één st,uk door uitermate zwak en vaag, met uitzondering
dan van één punt, uraarop urij aanstonds nog terugkomen. Hij schilderde zichzelf aIs de vermoorde onschuld t zonder voor zijn onschuld ook maar één beuUs op tafe1 te leggen.
Schelling had nauLrelijks de voLle dertig minuten nodig. Hij sprak niet
over Schelling, maar over datgene uat zichr voorafgaande aan het ontslag
van Van der Ploeg in het bestuur van de bond had af gespeeld. Hij zetl,e f eit,en op een rijt je, f eiten, die hij stuk voor stuk met, beurijzen schraagde.
Schelling uees er opr dat Van der Ploeg niet rtzonder hoorrr rtveroordeeldrt uJas, doch dat hij zélf ontslag aLs voorzitter had genomen, nadat hem
ttgeheime besprekingen met de ruerkgeversr? rJaren veruJeten. Het, rrveruJeerrr van
Sake, dat dit een rrvaLse beschuldigingrf zou z.Én r rrroof ScheIIing uJeg.
ItIk ureet hetrt, zei hij, Itvan rrlerkgeversvertegeniroordiger Rinze Zijlstra
zelf. Die heeft tegenover mij r.uóórdelijk verklaard:rtIk kan er ook geen donder aan doen, dat Van der Ploeg sinds ik terug ben uit Zuid-,Qmerika aan
mijn kop zeurt om te konkelefoezen over de zuivel--c.B.s.rr 3).
Van der Ploegrs jammerklachten over de ultimata, die buiten hem om
uexzonden zouden zijn, noemde ScheIling eenvoudig een rfLachertjett. HU verklaarde: rr0ver de ultimata is uitvoerig in het bondsbestuur gepraat in aanulezigheid van Van der P1oeg. De tekst van het ultimatum is van Van der
P1oeg. Er is ze1fls geen komma in veranderd. Ik moet toegeven, dat ik 66n
ding teigenmachtigr heb gedaan. In de tekst van Sake uras sprake van een u1timatum, dat op 18 april zou aflopen. Daar hebben uij 20 gpril van gemaakt.
Dat kón eenvoudig niet anders, omdat de ultimata op de ochtend van vrijdag
13 april nog altijd niet de deur uit uJaren, dus nooit meer voor het uleekeinde bij de betrokken bedrijven zouden zijn. Dan zou die datum van 1B april eenvoudig belachelijk zijn geuJeest. LJaar klaagt Sake eigenlijk over? Dat eindelijk, veel te laat om die datum van 1B april nog te kunnen handhaven, een
ultimatum de deur uitging, dat hij notabene zelf had opgesteld? Het zou bepaald logischer zijn geuJeest, indien hij ons op een gegeven moment veruJeten
had dat tzijnrultimatum nog altijd niet de deur uit trtas!'r
LOGISCHE BE['I]SUOTRING

Schellingts beu:ering, dat het eenvoudig een verzinseltje van Van der
Ploeg is, dat hij'niet van de ultimata op de hoogte zou zijn geueest, beuijst
hij niet alIesn, doox zijn medebestuurders a1s getuige aan te voeren. Hij berLlijst haar ook met de logi.ca dBr gebeurtenissBn.
De ultimata gingen vrijdaq 13 april de deur uit. Zaterdag 14 april vergaderde het bondsbestuur. NiBt om ta luisteren naar Sakers klacht, dat hij
van ds ultimata niet op de hoogte zou zijn geuieest, maar om te spreken over
3) Sake uJas bondsvoorzitter, maar ScheIling uras aangeurezen aIs
onderhandelaar over de zuivel-c.B.o. Van der Ploeg had dus bepaald niet achter Schellings rug om met Zijlstra te rrkonkelef oezeorr. Van der Ploeg toonde zich tegenover Zijlstra veel meegaander dan onderhandelaar Schelli-ng. Daar maakten de uerkgevers uiteraard gebruik van. Toen Schelling protesteerde kuam
Zijlstra met de geciteerde verontschuldiging. (tnteOedeling van
5che11ing in Heerenveen.)
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de strategie van de staking, die geproclameerd zou rrlorden aIs de uerkgevers het ultimatum naast zich neer zouden leggen. Diezelfde avond sprak Sake in trbrandpuntfr 4). Niet over de ultimata, uraarvan hij zogenaamd niets
zou hebben afgeueten, maar oveE de dreigende staking.
BESLISSENDE ZONDAG.

De daarop volgende dag, zondag 15 april,
is de beslissende dag geueest. trSake van der Ploegrr, aldus Sche11Íng in Heerenveen, onder ademLoze
rrbelde die zondag de directeur van Nederlands grootste zu j-velonstilte,
derneming op om hem te vertellen, dat er een koersverandering zou komen.
Er zou in het zuj.velconflict een andere koers uorden gevarBn en de ultimat,a zouden urorden ingetrokken. ÍYlocht hij 4ijn medebestuurders niet met die
koersverandering kunnen meekrijgen, dan zou hrj, Sake, de portefeuillekurestie stellen " tt
Van der Ploeq e ItNiets van uaar !rt
Schellinq;rtHet is rrrét uraar en ik kan het berrrijzen ook. Ik kan man en
paard noemen. Je belde drs. Rien Timmer, de directeur van de CÍïC-ívlelk Unie
en dat is mij verteld door drs. Tjmmer zélf , die mij ook uroordelijk de inhoud
van het, gesprek heef t meegedeeld. Ik kon het eerst nauuelijks geloven, maar
drs. Timmer zeí mrj 3 lYleneer Schelling, het is de zuivere uraarheid. Dacht je
dat ik dat al-1emaaI uit mijn duim zoog? Daar zitten de journalisten. Die
kunnen het natrekken door bij drs. Timmer zéIf informaties in te Éi.nnen. En
aIs zii het niet natrekken, maar enkel maar in de krant zetten, dan kan drs.
Timmer mij voor leugenaar uitmaken. Dacht je dat ik dat riskeren kon? Dat
ik in het openbaar sprookjes zou kunnen opdissen?tt 5)
De uit ztjn stoel opgerezen Van der Ploeg gaat zutijgend zitten. Schelling gaat verder met zrjn verhaal:
ftlvlaandag 16 april kuram het bondsbestuur opnieuu in vergadering bijeen.
Toen je medebestuurders er niets voor bleken te voelen het mes aI vóór de
besprekingen met de ruerkgevers van tafel te nemen, nam je ontslag. Dat
moest je ueI, om tegenover drs. Timmer je gezicht te redden. Je zat in een
dulangpositie. Dat is de uerkelijke reden, dat je ontslag genomsn hebt ! rt
ItToen het, ontslag van Sake van der Ploeg eenmaal op taf eI 1a9", aldus
in het beSchelling, rtuerd er in het bondsbestuur afgesproken, dat het
lang van de aan de gang zijnde onderhandelingen voorlopig niet naar buiten bekend zou auorden gemaakt. Aan die afspraak heeft Sake van der Ploeg
zich niet gehouden. Hij heeft Avrors Televisier qebeld en is maandagavond
naar Hilversum gegaan om via het scherm het conflict in het bondsbestuur
op straat te brenQ€o. . . rt
Van der Pl-oeq I rtNiet ik heb Televisier gebeld, TeIevÍsier heef t mij gebeld, Ik ueigerde eerst, maar toen hebben ze een auto gestuurd om me op te

4) Schelling vertelde in Heerenveen, dat hU voor die Brandpuntuitzending uJas gevraagd, maar dat Van der Ploeg ging, nadat
hij een brief aan Ad Langebent had geschreven. Toen Uan der
Ploeg dat ontkenderzeíSchelIing, dat men het maar aan Langebent moest vragen.
5) De redactie van defrLeeuularder Courantr? hé6flt het nagetrokken.
Drs. ïj-mmer ontkende de lezing van 5che11ing niet.
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halen en toen hebben ze me geuloon overgehaald om tóch te komen. . , rr
Schellinq: rflk heb het van je goede vriend Henk Vredeling, die nu minister van defensie is geuJorden. DÍe zaL bij jou, toen je thuis krrram uit de
vergadering van het bondsbestuur en die heef t mij verteld, dat j]i TeIevisier hebt gebeldo..rl
Uan der Pf oeq: IttrJij hebben samen in het telef oonboek naar het nummer
van TeLevisj-er gezocht 6) , maar uij konden het, niet vinden !tt
5che1linq: I'Vredeling is zéér positief in zijn verklaringen. rt
Van der Ploec; rrHij moet op dat moment een soort van geestelijke inzinking hebben gehad. rr
SchelIinq: rrHet lijkt mij het beste, dat de journalisten dat dan maar
schrijven. 0verigens past het volkomen in de hele gang van zaken, dat j-ti
eigener beuleging naar Televisier ging. Je Egest je aftreden uel bekend maken, opdat drs. Timmer zou ueten, dat je precies gedaan had rrlat je hem had
toegezeqd. In ieder gevalr je bent in de uitzending van Televisier geueest
je aftreden bekend gemaakt. Bovendien
en je hebt tegen de afspraak in
en daar heb ik 6ók beuijzen voor heb je een uur nadat je ulas afgetreden
Rinze Zijlstra opgebeld met de vraag of je ook de volgende morgen in het geheime overleg van de uerkgevers moest komen.rr
GEE.N FLAUITEKUL.

isrr, aldus Sehelling in Heerenveen, rrbepaald geen flauuekul uat
er allemaaI gebeurd is. Zaterdag 14 april b6sloot het bondsbestuur onder
voorzitterschap van Sake van der Ploeg unaniem dat er gestaakt zou uorden
als het overl-eg met da rrierkgevers niet voldoendB zou opleveren. Nog geen
24 uur later zet Sake buiten iBders medeueten dB zuivBlarbeidsrs de dolk
in de rug. Oat is met sBn beroep op 28 jaar trouule dienst aan de bond eenvoudig niet goed te praten...rr
Van der PIoeg antuoordde daarop met BBn verhaal , dat hij met drs. Timmer gepraat zou hebben over de Brandpunt-uitzending van de vorige dag.
Niet hij zou TÍmmer, maar Timmer zou hÉm gebeld hebben, uiat drs. Timmer teganover de redactie van de rrLeeuu;arder Eourantrr haeft tegengesproken. 0vBr
een koersurÍjziging zou Sake van der Ploeg ni€t hebben gerept. Hij zou allaen
maar hsbben gezegd, dat er koppen zouden ro11en omdat er binnen de bond
zulke grotB spanningsn trJarBnrr. Aflgezien ervan, dat ook een dergelijke madadeling tegenover sen uerkgever natuurlijk rrnieÈ te pasrr zou komen, klonk de
lezing van Van der PIoBg l,rBinig overtuigend. Ze uierd in ijzige stÍ1te aangerrHat

hoord.

CeEs SchÉ11ing vertelde de aanuezÍ9en, dat de bestuurders van de AVBook vóór de jongste ontrrikkelingen aI herhaaldelijk geconlronteerd urerden met Van der Ploegs gebrek aan eerlijkhsid en zijn kennelijk onbeduingbare
lust om allerlei zaken achtar de rug van zijn medebestuurders om in een onderonsje met de uerkgevers te bekokstoven. Sche11in9 vertelde:
ItIn pBrsoonlijke besprekingen met Zijlstra had Van der Ploeg o.a. de vakantietoeslag al op een minimum van J 1100 latBn Ligqen. Er is later echNVV

6)

6) Van der Ploeg zocht blijkbaar z6 maar een nummer
Red. D. & G.
dat hij het uilde beLlen!

oP

I zonder

-7 Èar J 1200 uitgakomen. AchtBr mijn rug informeerde Uan d8r ploeg bij de uerkgevers naar het verloop van de onderhandelingen. AIs die zi.ch beklaagden
ouer ulat zij noemden rmijn te hoge ei-sent, dan zei Van der Ploeg, zoals hij
tegenover VVZlvl-voorzitter Hupkes heeflt gezegd: rDan heeft Schelling mijn opdracht niet uitgevoBrdr, Oat uieet j,k van Hupkes zelf, urant die kuam er natuurlijk uBBr mBs brj mij, "
Over de oneerlijkheÍd van Van der Ploeg vertelde SchBlling!
rrldat nu gebeurd is rrras geuoon de druppeL dj.e de emmer deed oveplopen.
destijds
Toen
het confllct ontstond tussen Groenevelt sn Harry ter Heide,
Sake
stond
van der Ploeg achter ïer Heide, ik daarantegen uas het mEler
met
GroeneveJ-t.
Sake van der Ploeg ontuierp een circulairB aan onz€'
eÉns
uaar
bondsleden,
ik hBt natuurlijk niet mee eens uras. 0m mij tot zijn standpunt te overreden, zei Sake: rlLJaar maak je je toch druk over CBes? Ari6
GroenBVelt is het mÉt de inhoud van mijn circulaire volledig eens. Nu ben
ik goBd bevriend met Stan Poppe van de Industriebond en die bBlde ik op om
hem te vragen, of hij er niet voor kon zorgen, dat Groenevelt mij eens beIde.
Binnen een kuartier had ik Groenevelt aan de lijn. Toen ik hem mijn probleem
voorlegde, antuoordde hij: rNou, zeg maar tegen Van der P1oeg, dat hij lieqt
door zijn donder heen, rllant ik heb die circuJ.aire van hem zelfs nooit gezien!r Als Sake hBt over horden hBBft, die ik tegen de grond zou lopen,
dan kan ik dit opmerken3 hI heeft de onderhandelingsdaleqatie voortdurand
in de urielen gereden en bij de onderhandelingen hebben er door zijn toedoen
BBn heIeboBl horden op mijn pad gestaan, die ik niet mócht omlopenttt
Een poging van Van der PIoeg om, pochend op zijn exvaringen als stakingsleidBD bij de 'r0mmelandenrr, ScheIling als rrbroekjerr in een hoek te duulen heef t uleinig succes. ScheIling antr,.roordt; rrDe staking bij Da ommelanden is ruim trLlintig jaar geleden en de maatschappij is daarna niet blijven
st:iLstaan. Bovendien3 dat uas een staking bij één bedrijf . Nu gin9 het om vs1e actiBs bij verscheidene bedrijvBn tegelijkertijd.rl
Van der PIoeg ontkende in Heerenveen feiteLijk alleen de mededelÍngen
over hBt teLefoongesprek met drs. Timmer en dat mBt Televizier. De ovBrigÉ
door SchelIing qeuite beschuldigingen uJaren rruel juistrr, zei hij. AIleen: hij
had in de telBfoongeeprekken ulaar Rinzs Zijlstra op doelde - (notabene op'n
moment dat uerkgevers en bond in een heftig conflict over de c.a.o. u,aren
geuikkeld ! - Red. D & C) - alléón maar gepraat over de toekomstige structuur van de zuivelindustrie die..r ovBD 2 jaar (!) aan de orde zou komen.
De zaal kaek er uré1 van op. Niemand toonde zich geneÍgd om te geloven, dat
de brandende strijdvragen diB actuBBl rraren helemaal nieÈ zouden zijn aange-

loerd.
rrlk hebrr, vertelde de voortdurend ovar zichzelf pratende Sake op een
gegeven moment, rreen baan aangeboden gskregBn van de federatie van melkslijtersb

on den . rl

tfDaar zullen ze blrj zijn met zo iemandrr, urerd er aan een van de tafeltjes droogjes opgBmerkt.

IS ER EEN GEVAL SAKE VAN

DER PLOTG?

Bondsbestuurder Cees 5che11ing sprak op 4 juni in rrDe Koornbeursrr te
Heerenveen op een gegeven moment over trhet geval-Sake van der Ploegrr. Het
is op dat punt, dat onze ziensrr.lijze duidelijk van die van Schelling af trlijkt.

I
Naar onza mening is er niet zozeet sprake geueest van een crisis, die door
de oneerlijkheid en andere karaktereigenschappen van Sake van der Ploeg ontstaan is, maar van een crisis,
die vooEtsproot uit functie, structuur en
uJezen van de vakbeueging. Naar onze overtuiging heeft niet de persoon van
Sake van der Ploeg de bond in een crisis gebracht, maar moet in een permanente crisis-situatie
in de bond (
in de vakberrleging in het algemeen ) de
"n duidelijk in het licht gestelde karakverklaring rrlorden gezocht voor de zo
tergebreken van Van der Ploeg. En a1s uJij hier van een rrcrisis in de bondft,
of een trcrisis in de vakbeuJegingtt spreken, dan bedoelen rrrij niet een acqte
crisis
zoals die ontstond door het telefoongesprek van SaÈe van der P1""g
met drs. ïimmer op zondag 15 april of door uat er verder aan hetrrpaasbestandtr vooraf ging maar dan bedoelen urij de slepende crisis, die onverbrekelijk verbonden is met de ro1, die de vakbeueging in de maatschappij vervult
en vervullen moet,
UJij kunnen onze opvatting het beste illustreren
aan de hand van een document, dat met de jongste gebeurtenissen in de zuivelbonden direct te maken heef t. lJij bedoelen het memorandum, dat Sake van der Ploeg heef t samengesteld voor de leden van de verbondsraad r uàarin hij niet meer rrlerd gehoord.
Het bevat de letterlíjke tekst van de maar liefst drie uur durende verdedigingsrede, die Van der Ploeg in het bestuur van de vakgroep heeft gehouden,
uitgetypt, nadat die rede op een band je uras opgenomen. Het is eBn zeet 1ijvig document van maar liefst 31 dichtbetypte ve1len en het ligt voor ofls r
Het document uraarvan urij spreken is buitengeuJoon onthulLend. Het rrrerd
door Van der Ploeg opgesteld tot zijn verdedicinq t zoals u.re a1 constateerden.
lriie het aandachtig 1é6st ( een bezigheid die ons vier uur heef t gakost ! )
krijgt een beeld van Sake van der P1oeg, dat volkomen in overeenstemming is
met het beeld van Sake van der PIoeg, zoals dat door Schelling geschilderd
uerd in zijn een klein half uur durend requisitoir in Heerenveen. Sake rijst
er uit op als een man, die inderdaad zoals Rinze Zijlstra het formuleerde
voortdurend bezig is met de ulerkgevers te rfkonkelefoezenil en die met die
rrrerkgevers op zéér vertrouuJelijke voet verkeert. Vraagt men, hoe het mogelijk
is, dat men een dergelijk beeld van Sake verkrijgt uit een rede, die hU houdt
om zich te verdedioen, dan is de verklaring deze, dat Sake zijn vertDoulrreltjke relaties en z ijn gekonkelef oes met het ondernemerdom niet verheimelijkt ofl
tracht te vergoelijken om de eenvoudige redeh, dat hij dat, al-1emaa1 een doodnormaLe zaak acht. En er komt nóg iets aan het licht, dat daarmee onmiddellijk samenhangt, namelijk de kUk die Van der Ploeg op taak en uezen van de
vakbond heeft en'op de daarmee samenhangende positie der best,uurdErs.
PORTRET VAN EEN UAKBONDSBESTUURDER.

Sake van der PIoeg is met uerkgevers en met u-rerkgeversvertegenuJoordigers inderdaad buitengeuroon vertrouuJelijk. A1s hij over hen spreekt in zijn
rf verantuloordir'tgtt
r dan noemt hij ze aan 6én stuk door bij de vóórnaam. Het is
,t
Rinze vóór
en Rinze na als hij het over de heer Zijlstra heef t en ir. Knottnerus van het LandbouuJschap noemt hij onveranderd Cees, uraardoor het zUn gehoor ( net vakgroepsbestuur ) soms volstrekt onduidelijk is of hij het nu over
hóm dan uel over zijn collega Schelling heef t. 0ver mevrouur Zijlstra
die
hii op een gegeven moment aan de telefloon krijgt
spreekt hij als over Siep.
ALs hij dat tel-ef oongesprek uJeergeef t, dan blijken zij elkaar te tutoyeren.
AIs hij een gesprek met ir. Knottnerus ureergeef t, dan leest men, dat ook zii
elkaar met jU en jou en met ttjongentt aanspreken.
[Iet de secretaresse van het Landbouu.rschap, me j. 0uuendijk, blijkt Sake
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van der Ploeg het aI even goed te kunnen vinden. Iedere uroensdagmorgen als
hij bU het Landbourrschap ( een organisatie van het bedrijf sleven ! ) vertoef t,
blijkt zij zorn beet je als zrjn secretaresse te f ungeren, uat er dus op r-IEBBkomt, dat de ulerkgevers en meneer de vakbondsbestuurder dezelfde secretaresse hebben.0p een gegeven moment, als Sake van der Ploeg vanuit het kantoor van het Landbouuschap met het vakbondskantoor in Utrecht z6# uertroUrrlelijke telefoongesprekken voert over hetgeen de ulerkgevers in de zuivel die hem op het Landbourrlschap hebben opgebeld zo juist hebben meegedeeld,
dan neemt juflfrouuJ 0uu.rendijk, stenografisch en met een bandopname-apparaaL,
op uat Sake tegen zijn medebestuurders zegL r op verzoek van Sake !
Dat de u:erkgevers in de zuivel vakbondsbestuurder Van Cer Ploeg op het
Landbourrlschap ureten te vinden, is aI helemaal niets bijzonders. In de rtVeranturoordingrr van Sake van der Ploeg is bijna doorlopend sprake van telefoongesprekken oveE en uJeer tussen hem en de rrrerkgevers. 0g heren rileten letterlijk van minuut tot minuut uJaar zii elkaar kunnen bereiken. lderkgever Ritzema (purdon: Jaap Ritzema natuurlijk ! ) belt Sake om hem te verteLlen uaar hij
bereikbaar is. Zijlstra (Rinze bedoelen rde natuurlijk) uleet heel precies van
uranneer tot uanneer Sake op het LandbouuJschap zal. zijn en om hoe laat hij
hem daarna zal kunnen bereiken op het, ministerie.
Die passage in de rrverantuloordiflgtr, die over de telef oongBsprekken
met Zijlstra gaat is uerkelijk kostelijk. Van der Ploeg begint metzeheel onschuldig voor te ste1len. Er uJas, zo vertelt hij, een vergadering vastgesteld ruaarin rrrerkgeversvertegenuoordigers en vakbondsbest,uurders met e1kaar zouden praten over de nieurr.re struktuur van de zuivelindustrie.
Toen
de conflictsituatie
ontstond voelde Sake van der Ploeg (zeIfs hij!), dat
hetin de gegeven omstandigheden naar buiten niet zorn goede indruk zou maken aIs die vergadering zou doorgaan. Hij rrrilde haar liever uit,stellen en
dó6rom belde hij Rinze Zijlstra op. [vlaar Rinze b1eek, zoals Siep tegen Sake
zei, nog in Zuid-Amerika te zitten en Van der Ploeg moest het uitstellen
van de vergadering met een óndere rrlerkgeversvertegenuJoordiger regelen 7).
Bij ztjn terugkomst uit Zuid-Amerika belt de heer Zijlstra Sake van der
P1oeg. 7e spreken eerst over het uitstel van de vergadering Llaarmee ook
de heer Z ijlstra akkoord gaat maar dan stelt Zijlstra vanzelf sprekend vragen over de situatie. Tot de vakgroepsbestuurders zegt Sake dan letterlijk:
rrlk heb toen op de vragen die Zijlstra mij stelde zo goed mogeItjk anturoord gegevEho Ik heb dit urerk eerder bij de hand gehad en
ik rrleet dan urel ulat ik moet antuoorden en uat ik niet moet antuJoorden. . . tu

Nog geen trr,ree r egels verder leest

men

3

rrlk heb gezegd: Rinze denk er om, uJrj krijgen een goeie knokpartij, maar laten ure er r,lé1 vooD zorgen, en dat uJas vér voordat de
gier- en melkzaak door mij voor de radio urerd voorgelezen, dat er
een lijn uraardoor ure elkaar kunnen bereiken aanuJ ezíg blijf t. rr
Plet andere uroorden: met de staking in de zui.velindustrie in het verschiet blijkt Sake van der Ploeg niets zó belanqDUk te vinden als het hand-

7) Uit het verslag blijkt, dat zot n kurestie aIs het uitstel van
zorn vergadering een zaakje is, dat Van der Ploeg op eigen initiatief onderneemt. Het is niet iets, dat tevoren in het
bondsbest,uur is besproken.

10

haven van een rrverbindingslrjntt

met de heer Zijlstra. HU zegL eigenlijk met
zoveel lJoorden : dr r begint nu uel een str ijd tussen ons , maar de goede verstandhouding mag daardoor natuurlijk niet verstoord uorden. tïet onze innige
samenuJerking heeft dat allemaal niets te maken. Voor de uerkgevers is zulk
een vetzekering natuurlijk al-leen maar geruststel-1end. Het is mogelijk, dat
de zuivelarbeiders hun bloed r.,reI kunnen drinken, maar S ake van der Ploeg
blijf t in ieder geval hun vriend !
Er blijken uit de, hier iets verkort door ons u,eergegeven, passage nóg
tuee dingen;
Ten eerste; vér vóór de gier- en melkzaak zoals Sake zelfl zegL, had
het telefoongesprek inzake die goeie verstandhouding met Zijlstra plaats.
0p het moment derhalve dat Sake voor de luisteraars en kijkers infrBrandpunttr als de Itonver-zoenlijke strijderft poseerde, stond aI vast
en uist Zijlstra aI
dat hij allerminst onverzoenlijk ruas I
Ten trrleede: uit de mededelingen van Sake van der Ploeg in zijn rrVerantuJoording" komt hij naar voren als de man die móér dan urie ook, op de strijd
aanstuurde. In een intervieu met eenrrParoolrr-redacteur schildert hij zichzelfl naderhand aLs de man, die in een strijd eigenlijk aLlerminst heil zag
en op andere plaatsen in derrVerantu.roordingrruit hij over het nut van een
scherpe actie eveneens zijn tr,rijf e1s. lJaarop uJe hier stuiten is 'één van de
vel-e tegenstrijdigheden uJaarvan het in het stuk van Sake uremelt en die ook
zo kenmerkend zrjn voor zijn gehele optreden.
KARAKTER- OF FUNCTÏ EKI'JESTIE?

Dat volstrekte eerlijkheid niet tot de sterkste karaktereigenschappen
van Sake van der Ploeg behoort is duidelijk. Naar onze ogertuiging echter
j.s het volstrekt onjuist om met een dergelijke constatering trhet geval-Sake
van der Ploegrr als afgedaan en volledig verklaard te beschouulen. De gespleis naar onze metenheid in Sake t s (in de vakberrleging gevormde) t
vakbeueging zelf !
ning terug te voeren op de gespletenheid van de "rakter,
Aande vakbeueging zétf kleeft, krachtens de ro1 die zij in de samenleving vervult, een innerlijke tegenstrijdigheid . 7i: is een organ j-satie, uraar
arbeiders, dat rr,li1 zeggen s verkopers van arbeidskracht, lid van zijn. Haar
functie is het, de verkoop van die arbeidskracht aan het bedrijfsleven te
regelen en samen met het bedrijfsleven de organi-satie van de arbeid tot
stand te brengBtrr dat uil zeggeni de sociale vrede te garanderen namens de
arbeiders, die zij pretendeert te vertegenuJoordigen. 0m die functie, in het
belang van de t<apitalistische productie te kunnen vervul-1en, moet de vakberr.reging voortdurend de schijn uekken, iets Énders te zrjn dan zi: in uezen is.
Uit die trrreeslachtigheid, uit deze tegenstelling tussen schijn en urezen, vloeit ook de tureesl-achtigheid van haar bestuurders voort en bovendien hun autoritair en eigenmachtig optreden. [Jelisulaar zijn de bestuurders
formeel aan de bij hun vakbond aangesloten arbeiders veranturoording schuldig, maar die f ormeLe verantr,.roording is, vanurege de taak die de vakbeuJeging vervult, een fleitel ijke onmogel Ukheid. Van het vereiste samenspel met
het ondernemerdom zou nÍets t,erecht komen, LrJanneer men het voortdurend aan
de goedkeuring zol) ondeEurerpen van d e tot de ondernemers in tegenstelling
staande arbeiders. De tueesl-achtigheid van de vakbeueging bestaat niet
sLechts daarin, dat z ij in het belang van de kapÍtalistische produktie rrlerkt
maar daar geenszins rondborstig vooD kan uitkomen, zii komt ook hierin tot
uiting, dat z1: een interne democrat,i-e vooruendt, maar tegelijkertijd als een
autoritaire bureauGratie moet functioneren" Als orgaan van de burgerlijke
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maatschappij houdt de vakbeureging er een zogenaamde democratie op ntsr die
niet minder f ormeel is, dan de burgerlijke democratie zelf .
A1s Sake van der Ploeg in zijn ttVerantuJoordingtt de vertrouurelijke oflgang met de rrrerkgevers een volkomen normale zaak blUkt te vi.nden, dan is
dat een gevolg van datgene, rrlat het urezen van het vakbondsulerk uitmaakt.
AIs hij in diezelfde ItVerantuoordi-ngrr de vraag stelt of mBn hem dan ulerkelijk aIs rtschizofreenr? ziet en of dan rrlerkelijk toch, al het gepraat over de
trstrijdtr ten spUt tthet overlegmodel in zijn onderberrlustzijn gebakkenfr zou zrjn r
dan luidt het antwoord, dat datgene ulat de mens is bepaald rrrordt door z tjn
plaats in het produktieproces en dat de plaats, die een vakbondsbestuurder
in het produktieproces inneemt nu eenmaal die rrschizofrenitej-tfr en een onderbeuuste neiging tot overleg teureeg brengt. En in het licht van dat aIles moet men ook zrjn uitlating zien, dat hij treen toneelspelerrf is, rfals het
voor de bond moetrr. Daarnaast past zUn enkele keren in zijn rrVerantuoordingrr voorkomende opmerking, dat hij er tijdens de aan de dag tredende
persoonlijke tegenstellingen binnen het bondsbestuur aan dacht: rrhoe krtjg
ik die bond rdeeD in handen en hoe krijg ik de situatie 26, dat ik nog urat
te zeggen hebrr, volkomen bij hetgeen rrJij hierboven schreven over het trerkelijke karakter van de vakbeuJegings!ldemocratierr. Een vakbond is in handen
van de ene bestuurder of van de andere en de ene bestuurder of de andere

heeft het er voor het zeggen; de arbeiders niet !
Sake van der Ploeg heeflt
uJanneer men 1et op het uezen van de vakbeueging een beleid gevoerd, dat zeer begrijpelijk is. A11e€n. . . het is het
beLeid van gisteren. Natuurlijk is het nog altijd uiaar, dat de verkoop van
de arbeidskracht Ben karulei vormt, dat in de maatschappïj gerund uordt door
de vakbondsbestuurders en de ondernemers samen. fvlaat zo goed als bij de aantuending van de arbeidskracht de patrj-archale verhoudingen van het verleden
hebben moeten uijken voor rrrat men noemt rf een modern personeelsbeleidrr, zo
goed vereist ook, bij het gecompliceerder urorden der maatschappelijke verhoudingen, de verkoop van de arbeidskracht een zakelijker benaderinc. De tUd
is voorbij, dat de verkoop van de arbe-i-dskracht in een soort vanrtonderonsjetttussen vakbondsman en ondernemer kon ulorden geregeld. lJat Schelling in
f eite aan Van der Ploeg veruijt, Ís niet dat hij met de ondernemers samenuerkt en op vertrouuJelijke voet staat (Oat doet 5chelling zétf ook), maar
dat het samenspeL met het ondernemerdom bij Sake van der Ploeg t,e rrreinig de
moderne voDm en regels van het teqenspeJ respecteert.
Die moderne vorm,
dat tegenspel is niet alJeen vereiste om de rrmythetr t,C handhaven, die onontbeerlijk is voor de vakbeuJeging, het is ó6k vereist aIs men de verkoop
van de arbeidskr'acht goed r,ri1 runnen.
Schadelijk voor de itmythe'r is het bijvoorbeeld, uranneer Sake van der
ttpostboderrspeelt voor het
Ploeg zoals uit zrjnrrverantrr.roordingrrblijkt
ondernemerdom. Schadelijk voor het goed runnen van de verkoop van de arbeidskracht is de persoonliike sf eer, uaarin zijn beroepsmatige contacten
met de ulerkgevers zich afspelen. Het is mede een ondernemersbelang, dat de
frverzakelijkiflgttr die kenmerkend is vcor de ontrr.rikkeling van het kapitalisffiEr zich ó6k doorzet in het vakbondsuerk. Vandaar, dat ook de ondernemers
bezwaren hebben tegen Sake van der Ploeg; vandaar dat een man als de heer
Z ijlst,ra of een man als drs. Timmer bij Schelling zijn beklag doet over Sake.
ÍYIODERN CONTRA OUDERIJETS.

Sake van der Ploeg is een ouderrrietse vakbeuJegingsman, Cees Schelling
daarentegen een moderne, zo goed als Arie Groenevelt het type van de moder-

- 12 ne vakbondsbestuurdep vBrtegBnuoordigt, de - na een conflict met hem afgetreden - oud-NVV-voorzÍtter Harry ter Heide echter ureer het type van dB
ouderuetse, lJit dat verschi] tussen 5chel1ing en Van der Ploeg is hun onderling conflict geboren. Het verschil tussen hen bestaat niet daarin, dat
Schelling een principiee] 6nder beleid uril voeren dan S akE-iïn der Ploeg,
of dat Schelling strijdlustiger zou zijn Bn mBer geneigd thBt uitBrste uapenrr van de staking te hanterBn. 0ver een etaking denken dBze bBide opponenten, zoa]s !rB aanstonds zuLLen zien, in u,ezen ongevaer gelijk.
Er uas - ue u,ezen er a1 tsrloops op - óén moment, uaarop Sake van der
Ploeg in Hearenueen BEn sterk argument hanteexds. Dat uas, toBn hij opmBrkte, dat Schelling op dinsdag 17 appit het beleid uitvoerde, dat hij (Sake)
op maandag 16 apriL tevergeefls in het bondsbestuur verdedigd had.
Pier Tania, die Schelling op dinsdag 1? april rs avonds in het Varatelevisiaprogramma rrAchter het niBU!Jsrr had, interpreteerde - ij hebben het
bBI,JUSte tv-programma gezien - SeheJ.lings houding kennelijk op dezelldé uljzB
als Sake van det Ploeg het deed, die in Heerenveen niet naliet op de overeenkomst van interpretatie tB uijzen. SchBIling bBtuistte de juistheid van
een dergalijk oordeel, maar juist op dit ene punt uas zijn betoog zuak en
ueinig overtuigend. Toen Schelling er , na afloop van de vergadering, door
iemand op geuezen u:erd, dat ook hii per sLot van rekening da dreigende zuivelstaking - uJaarvoor de achterban zich had uj-tgesproken - afgelastte zonder eerst net díe achterban in overleg te treden, erkendÉ Schelling dat
feit volmondig. rrÍvlaarrr, zo voegde hij er aan toe, rrin de vakbeueging is nu
eenmaal zorn gang van zaken onvermijdelijk ! rt Hij noemde dat: rrhet levensgrote
probleBm van de vakbBtr:egingrr.
!Jat hij niet uitsprak, maar urat desondanks bij hem te beluisteren vieL,
trtas de opvatting, dat ook de |tmaatschappij-kritische vakbeuJagingrr niet in
staat is dat probleem op te lossen. Dat is onze opvatting evBnesns, uat
ons overigens ook van 5chel1in9 moge scheiden.
Schelling legdB na afLoop van de Heerenveense vergadering, onder zes
ogen, nóg een interessante verklaring af, die hij - naar hij zBi - truiteraard onmogelijk in het publiek kon afleggentr. Zij kuam hierop neer, dat hij
- nót eender als Sake van der Ploeg - Ben Landelijke staking in de zuivelindustrie aIs rrean volatrBktB onmogelijkheidrr beschourLlde. ZBidsn ue het niet,
dat het verschil tussen de traditionele en de níeuuJeru:ets-radikale vakbondsleider minder een inhoudelijk verschil is dan uJeI eBn van aanpak en merrr

thode?
DE INDUSTRIEBONDEN.

Er is
uJe hebben er a1 vaker in trDaad en Gedachtetrop geuJezen een
trtijdverbreide opvatting, dat de Hoogovenstaking, de prikacties in de metaal
en het dreigende zuivelconflict
evenzoveLe symptomen uJaren van een radicaIisering in de vakbeureging. LJij hebben die ziensuijze afgeurezen als strijdig
met I t karakter van de vakbeulegi.ng en daarbij - net als in het hier voorafgaande betoogd r dat niet de bestuurders hun stempel op de vakbeu.reging
drukken, doch omgekeerd de vakberrreging haar stempel drukt op de bestuurders.
LJat zich in de Agrarische- en Voedings Bedrijfsbond NVV aan de vooravond van het Paasbestand en daarna heeft afgespeeld is naar onze meni-ng
in dit opzicht l-eerzaam En onthullend. lvlinstens zo Ieerzaam en onthullend
is het, dat, de zoqenaamd-radikale l-eicjers der industriebonden in f eite
geen andere houding hebben aangenomen dan Sake van der Ploeg "
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Dat en niets anders valt afl te leiden uit hetgeen daaromtrent op 19
mei j.1. rrlerd gepubliceerd door de ItVolkskrantrr-journalist Piet van Seet,ers.
Met zUn publicatie uerd, zoals uJe in de aanhef van deze beschouuring
schreven, voor het, eerst
ru j-m veertien dagen voor de vergadering van de
Friese districten
van de AVB in heerenveen een tj-pje opgelicht van de
sluier, uraar achter tot aan dat tijdstip toe de geheimen van het zogenaamde
Paasbestand verborgen uerden gehouden.
Het artikel van Piet van Seeters rrlerd geschreven aan de hand van trlree
vraaggesprekken met de voorzitters van tuee industri,ebonden die van het
NVU en die van het NKV de heren Groenevelt en Brussel. Hun respecti€vBlijke verklaringen zijn hier en daar op bepaalde punten met elkaar in strijd.
Desondanks valt de gang van zaken eD tamelijk goed uit te reconstrueren. Uiij
citeren hier uit het tamelijk uitvoerige stuk die passages uaarop het ons
inziens aankomt, met uteglating van die details, ulaaromtrent de verklaringen van beide heren van elkander afutÍjken:
BRUSSEL (rUXV):

rrHet idee van een paasbestand kregen uij het eerst te horen op
vrijdag 13 apri1. [rJe hadden toen om zes uur rs middags een gesprek
met de drie voorzíLters. Dat idee uJas voor ons helemaal nieuur.
I k heb meteen bezuaar gemaakt, omdat het naar mrjn mening niet zo
verstandig uras. Niet verstandig tegenover de 1eden, uant uJe moesten ze zónder enig resultaat in handen vragen om uJeer aan het
ulerk te gaan. 0ok niet verstandig tegenover de ulerkgevers. Ik
uJas bang, dat zij het a1s een teken van zurakte zouden uitleggen,
dat ze zich nog harder zouden opstellen op grond van de indruk
dat ze ons bijna op de knieën hadden. I k kon r.,lét akkoord gaan met
een paasbestand aIs er een oproep gedaan zou trlorden door een buitenstaander....
Dat uerd SER-voorzitter drs. J. de Pous met uie
laat in de middag (van maandag 16 april) contact rrlerd qezocht.
Z ijn oproep ktuam t s avonds in het N0S- journaal en bonden en rrlerkgevers reageerden er meteen positief op. . . rr
GR0ENEUELï (rVVU):
rr. . . lrle konden

(op dinsdagmiddag 17 april) het paasbestand
niet meer uitstellen.
In diverse regionale bladen stond diezelfde middag dat, de bonden t,ot een paasbestand besloten hadden. Dat
nieuus uJas rrs maandagsnachts uitgelekt....
Bovendien moesten uJe
reageren, dat uJas met De Pous af gesproken. Hij uilde de oproep
rrlel doen, maar aIleen op vooDuJaarde dat tuij er gevolg aan zouden
geven. . . tl

DE

KOíVIEDIE.

Uit niets blUkt zo duidelijk, dat er een komedie is opgevoerd, dan uit
de hierboven geciteerde uroorden van Groenevelt. Naar buiten toe, voor het
grote publiek en in de eerste plaats natuurlijk voor de arbeiders, urerd de
indruk geuekL, alsof de rtvolop in strijd staanderf bonden van strijdlust uaren vervuld en moesL het lijken, alsofrreen buitenstaanderrr een beroep deed,
zouel op hen als op de ondernemers. In r,lerkelijkheid ging het om een doorgestoken kaart. Het idee van een paasbestand kr.tram niet bij de rrbuitenstaanderrt
op r maar bij de industriebonden zétf en dat aI op de 13e april
zoals de

- 14 heer BrussÉI meedeelt - dat rrril zeqgBn! op de dag, dat bij de zuivelbonden
de (nauaelijks arnstig gemeende) ultimata de deur uitgingen en iedereen dus
moest galoven, dat NederLand een u,eek van nog fellere actie tegemoet gin9.
Nog éér Sake van der Ploeq zijn salto mortale maakte uaren derhalve de
industriebonden al aan het nadenken ovBr hun algehele tBrugtocht en capi.tu-

latia.

De komedie ging nog een stukje verdBr. Nadat De Pous zijn bestandsoproep had gedaan, speelden de bonden braaf hun roI. Zs deden net alsof ze
die oproep ijverig bestudeerden en in beraad namen. In g@LiiBElSl stond
hun reactiB a} bij voorpaat vast. Ze hadden De Pous beloofd, dat ze op zijn
voorstel (zooenaamd zijn voorstel) van een paasbestand zoudsn ingaan. DÍB
aflspraak - zie de mededeling van Groenevslt hierboven - uas de vooruaardB,
dia De Pous stelde. Alleen uanneer de industriebonden bij voorbaat be1ooflden een bestand te aanvaardan, uJas De Pous bereid - op verzoek van de industriebonden! - een bestandsoproep te laten uitgaan. De Pous had niet de
mj.nste lust om voor gek te staan. De industriebonden hadden De Pous nodig,
omdat zij, aIs ze zé11 met een bestandsvoorste] voor de dag uaren gekomen,
z6lf, hii hun leden, voor gek hadden gestaan. 0m te voorkomen, dat de bonden tegenover hun Ieden hun gezicht zouden verliezBn uras het plannetje van
een bestandsvoorsteL door een buitenstaander juist bedacht.
Een knap, ean handig, ja, sen genaffineard bedenksel , mag mEln uJeI zeggen. lvlaar ujie zou uillen uolhoudBn, dat dezB qeraffineerdheid ook maar
iets te maken haeft met een r a d i k a 1i s e r i n g van het vakbondsbeleid?
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